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NOVO NAVIO HIDROGRAFICO
A Marinha vai receber urn novo
navio para dedicar a actividade oceanica.
Tal como 0 seu irmao mais "velho" 0 NRP
Almeida Carvalho, tambem 0

novo navio vem dos

Estados Unidos da America. Por la 0 navio e
conhecido por "Audacious" e estava dedicado 11
escuta submarina para 0 que estava equipado com
um sonar de vigilancia pass iva.
Eeste navio que em Portugal se chamara D.Carlos
I em homenagem ao ultimo Rei de Portugal que se dedicou
ao estudo do mar. Em 1 de Setembro de 1896 zarpava de

Lisboa 0 Yatch "Amelia" no que seria 0 primeiro cruzeiro
oceanograiico dedicado investiga9ao marinha realizado
em Portugal. Enatural que a Marinha queira homenagear
esse primeiro investigadordo mar que loi D.Carlos I dando
o seu nome ao seu novo navio de investiga9ao.
o navio "Audacious" vern dar satisla9ao a uma longa
ambi9ao e preocupa9ao de todos quantos tern a
responsabilidade de fazer a investiga9ao no mar. 0 NRP
Almeida Carvalho e urn navio com mais de 25 anos e que
cada vez mais necessita de maior aten9ao para se manter
operacional e capaz de realizar as suas miss6es. Ele e 0
unico navio oceanica que a Marinha pode dedicar
investiga9ao hidrogralica e oceanografica.
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DIA DA UNIDADE SETEMBRO DE
1996

Anualmente , por esta altura de
Setembro 0 Instituto Hidrogr8.fico
comemora 0 seu DIA DA UNIDADE.
E, de uma certa forma 0 dia de
aniversario da "casa". Mas e bem mais
do que isso.
E 0 dia da familia IH .
E neste dia que comemoramos 0
facto de que 0 Instituto mais do que
as paredes do Convento das Trinas ou
que os sapais das INAZ.
E 0 dia em que relembramos que 0
Instituto Hidrogr8.fico e 0 corpo de
pessoas que nele trabalham, e de quem
depende a qualidade do seu trabalho e
portanto, 0 prestlgio de que goza, ou
deve gozar junto de todos quantos sao

recipientes desse trabalho.
Neste dia as nossas famllias sao
convidadas, elas sao tambem parte do
corpo, a sua segunda linha.
Neste
dia
fazemos
0
reconhecimento publico dos que de
alguma maneira se distinguiram pelo seu
trabalho e pelo seu esforc;:o.
Neste dia lembramos todos os que
estao na ''familia'' ha mais de 15 ou 25
anos.
Neste dia convidamos os que por
ca passaram , a estarem de novo
connosco.
Neste dia convivemos.
Neste dia somos 0 grupo de
pessoas que e 0 Instituto.
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Novidades na ADSE
Os aumentos esperados desde Janeiro das
tabelas de contribui<;:ao da ADSE nos nossos
gastos de saude foram publicadas.
A Partir de 1 de Setembro, e de acordo com
o DR, II 166 de 19/7/ 1996, a participa<;:ao foi
aumentada de uma forma sensivel. Uma consulta
representa agora 2 000$ de comparticipa<;:ao contra
os 1 600$ de antigamente . Ainda nao cobre
totalmente mas ja estamos um pouco melhor.
Nao nos admiremos portanto se 0 que
vamos receber da Luisa seja mais do que 0
previsto.

Actividade na Oceanografia
Durante 0 mes de Agosto, tradicionalmente um
mes calmo, a Soia de Ondografo estacionada em
Faro foi sugeita a manutenyao. De novo os dad os
referentes a costa do Algarve estao a ser recolhidos
e a rede de boias ondografo esta em funcionamento.
As equipas da Oceanografia estao tambem a
prepara 0 material para a sua campanha de renovayao
das estayoes de correntometros do programa
SEFOS, no dia 23, a bordo do NRP Andromeda a
equipa ira ate as estayoes de corrent6metros e
procedera ao levantamento das cadeias de
termistores e corrent6metros colocando de novo nos
mesmos locais equipamentos que permitirao a
continuayao da recolha dos dados de correntes e
temperatura.
Somente este trabalho de renovayao atempada
de equipamentos permite a recolha de series de dados
com continuidade temporal.

A Divisao de Oceanografia esta a preparar a
reuniao de 1996 do Comite Cientffico de
Representantes Nacionais do SACLANTCEN - NATO.
A reuniao estava inicialmente prevista para ter
lugar nas nossas instalayoes da Azinheira mas a
dimensao do grupo, que deve ser de quarenta
delegados, era excess iva para as INAZ. A reuniao tera
assim lugar no Instituto de Defesa Nacional.
o Instituto e pois 0 anfitriao de mais uma reuniao
internacional em que seguramente, com 0 apoio de
todos, correra da melhor maneira.
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Navega~ao -INAZ
Ja se iniciaram os trabalhos que irao permitir
a dragagem do canal de navegayao de aces so a
doca das nossas instalayoes na Azinheira.
Com este canal as embarca<;:oes do IH iraQ
adqu irir uma maior capacidade de opera<;:ao
podendo entrar e sair a qualquer hora e sem
dependerem da mare, como e 0 caso actualmente.
As dragagens previstas permitirao ainda que,
em determinadas circunstancias, os NRP
Andr6meda e Auriga possam ir ate as INAZ.

Canal de

D. CARLOS I
D.Carlos I reinou em
Portugal de 1889 atii ao
regicfdio de 1908. Mas nao 0
seu reinado como governante que
faz com que dele se fale nesta
ocasiao . embora esle esteja ligado ao
Convento da Trinas onde a morte
misteriosa de uma educanda, Sara de
Matos, deu origem a uma crise re[igiosa,
- mas sim como homem de cu[tura e de
ciencia.
A 1 de Setembio de 1886 tinha
inicio 0 primeiro cruzeiro portugues
dedicado a investiga,ao marinha. A
expedi,ao era chefiada pe[o rei e
rea[izava-se a bordo de seu iate
particular 0 Yacht "Ame[ia".
Nao era 0 primeiro traba[ho
cientifico de D. Carlos, que ja antes se
vinha dedicando a cata[oga,ao das aves
portuguesas, embora 0 seu ' Cata/ogo
I/ustrado das Aves de Portugal" l'
fascicu[o s6 tenha side pub[icado em
1903, e a sua correspondencia com 0
PrincipeA[berto do M6naco demonstre 0 seu
interesse de tonga data pe[as quest5es
cientificas ligadas ao mar.
A bordo dos diversos iates "Ame[ia",
o estudo das especies marinhas foi
progredindo e e ainda a bordo de um iate
"Amelia' , renomeadoAviso "5 de Outubro",
que se realizaram as campanhas em que 0
entao Primeiro Tenente Bote[ho de Sousa
reinicia as campanhas oceanograiicas em
1913.
D.Car[os esta intimamente [igado ao
inicio dos estudos de ictio[ogia em Portugal,
e e ere 0 responsave[ pe[os primeiros
estudos sobre a pesca do atum em que se
utilizaram metodos de observa,ao sistematica
que permitiram uma primeira analise
estatistica.
Se 0 inicio desta actividade foi um
passatempo, os seus resultados e 0
empenhame nto demonstrado reve[am
D.Car[os como um cientista responsave[,
nao s6 pe[os estudos por ere rea[izados,
como pe[a prepara,ao de material e meios
evidenciados no seu interesse na
co nstitui,ao das co[ec,5es que hoje
podemos apreciar no Aquario Vasco da
Gama ou no apoio dado a cria,iio de uma
Esta,iio de Bio[ogia Maritima, para a qual
ere 'acha indicado 0 Forte de A/barque[" e
para 0 qual pas a disposi,iio os apare[hos
necessarios as dragagens e pescas.
Em 1907 a incipiente Sociedade

e

Portuguesa de Ciencias Naturais convida-o
para seu Presidente Honorario, cargo que
ace ita. Aprova que esta honra [he era devida
lambem como cientista, Ii a nota de
demonstra,iio de pesar que surge no
Bulletin, vol. 1 desta Sociedade por ocasiiio
da morte do rei: "Amador apaixonado das
coisas da Natureza e especialmente da
fauna do mar. Alem das importantes
colecyoes de animais marinhos no
decurso de longas e trabalhosas
explorayoes, Sua Majestade deixou
val/as obras con tendo factos
interessantes e novos para a Cii!ncia e
que reve lam notaveis qualidades de
observa9ao (.. .)Assim a nossa Sociedade
nao fez senao justiya a este Rei cientista,
quando 0 solicitou a aceilar a sua
Presidi!ncia de Honra".
As suas qua[idades de cientista,
a[iava-se um gosto e saber artistico bem
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patente nas suas aguare[as e fotog rafias
que [he va[eram alguns merecidos premios
em exposi,5es internacionais. A[gumas
de[as podem ser apreciadas no Diario de
Bordo do Yacht 'Ame[ia" publicado pelo
[nstijuto Hidrografico.
Como monarca D. Carlos de
Bragan,a tem suscitado dtividas, embora
seja unanime que tentou ser um rei
constituciona[ista honesto, como cientista foi
pioneiro de uma ciencia em
desenvo[vimento na qual se empenhou e
divu[gou. Eseu 0 patrocinio da exposi,iio
de instrumentos de usa corrente em
Oceanografia, apare[hos de pesca e
algumas das suas co[ec,5es zoo[6gicas
durante a rea[iza,iio do Congresso da
Associa,ao [nternaciona[ de Marinha,
realizada em 1904 na Sociedade de
Geografia de Lisboa.
No centenario da sua primeira
campanha convidamo-vos a visitar 0 seu
traba[ho e obra, tanto nos seus escritos
como no material exposto noAquario Vasco
daGama.
Durante a sua vida D.Car[os [
pub[icou: Yacht "Amelia" - campanha
oceanografica de 1886, Lisboa 1887;
Resultados das investiga90es cientificas
feilas a bordo do Yacht "Amelia" e sob a
direcyao de D.Carlos de Bragan9a - Pesca
Maritima -Apesca doAtum noA/garve em
1889, Lisboa 1899; Bulletin des campagnes
scientifiques accomplies sur Ie Yacht 'Amelia"
par D. Car/os de Bragan9a, vo/I - Rapport
pre/imina ire sur les campagnes de 1886,
Lisbonne 1902; Cala/ogo iluslrado das aves
de Portugal, 1903 e 1904; Resultados das
investigayoes cientificas feitas a bordo do
Yacht "Amelia" e sob a direc9ao de D. Carlos
de Bragan9a -Icliologia -II; Esqualos obtidos
nas costas de Portugal durante as
campanhas de 1886 a 1903, Lisboa 1904
(Texto em Portugues e Frances).
Jos' Aguiar

NOVO NAVIO OCEANICO
o futuro "NRP D. CARLOS I"

Embora 0 seu casco esteja
ainda em boas condigoes, sao
necessarios investimentos de
vulto para 0 adaptar as
modernas necessidades de
investigagao.
Eo assim bem vindo 0 novo
navio.
Mas um navio que vem
para um fim diferente daquele
para que foi construido necessita
de alteragoes que 0 tornem mais
eficiente nas suas novas
missoes. 0 futuro navio de
investigagao D.Carlos I nao
estara operacional senao dentro
de mais ou menos um ano. E 0
seu reequipamento vai ter
custos.
Os cerca de um milhao e

CARACTERisTICAS
CGmprimenlll
Boca
Calaoo
RPM {\1laJdmo)
Velocidade (miixima)

58,3m
13m

Deslooarnento
COOiIlUstiVeI

23001
QS6.llt
18,3t

Aguada
AbMtecimento
SiStemllsde propuisOO

seiscentos mil contos que custara
a sua alteragao, os equipamentos
de oceanografia e hidrografia a
instalar assim como outros
necessarios para 0 servigo da
Marinha serao financiados atraves
dos programas do PIDDAC 96 e do
PRAXIS 96, 97 e 98.
Este navio ira permitir que seja
de novo possivel dar resp osta as
necessidades in erentes da
responsabilidade que Portugal
mantem na cartografia das aguas
dos pafses da Comunidade dos
Pafses Africanos de Lingua Oficial
Portuguesa, assim com permitira
maior participagao em
uma
trabalhos com Universidades e com
a
comunidade
cientffica
internacional em geral.
o futuro "D.Carlos I" e
navio com sete anos de id
concebido para longas eSltaala~,'il

mar, com uma concepgao de
espagos mais adequada as
necessidades que hoje sao
sentidas pelos tecnicos das
diversas disciplinas que 0 iraQ
utilizar. A sua especificidade
levanta problemas de formagao
de tripulagoes, planeamento de
stocks de sobressalentes,
planeamento de rnanutengoes,
etc. etc. que iraQ ser resolvidos
ao longo dos pr6ximos meses
pelas diversas equipas que se
iraQ
encarregar
das
transformagoes que envolvem,
desde 0 alojamento ate a difusao
interna de informagao exigida
nas operagoes modernas de
investigagao. Laborat6rios seco
e molhado tem de ser criados ou
adaptados, aparelhos de forga
estudados e implementados, 0
conves tem de ser adaptados,
etc. Um esforgo que 0
entusiasmo sentido entre os
envolvidos diz ser possivel, e que
depressa chegara a bom termo.
1997 vera um novo navio
de investigagao em campanha
com 0 nome do que foi 0
percussor do estudo sistematico
do mar portugues - D.Carlos I.

'1i't.I'I"'"'1.._....-"

4,6111
180

11,806s

00dfas

esquematico do "Audacious"
san; o futuro NRP D.Carlos I 0 novo
navio para trabalho oceanica nas areas
da hidrografia a da ocaanografia.
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NOVAS TECNOLOGIAS EM HIDROGRAFIA,
Adicionalmenle grava
urn fiche ira com as

Trala-se de um sislema de delec,ao do fundo
complelamenle aUlomalizado que oblem as
dadosen~adosque,ao
profundidades de uma faixa de funde, dependenle da
nivel desle sislema, MO
abertura dos feixes usada, que pode atingir cerca de
lem aplica,ao, podendo
7vezes aprofunddade da area, Disp6e de capaOdade
no entante vir a ser
para sondar em canais num modo proprio para este
ulilizado para oulros
efeilo, Apresenla como limila,aa apenas poder
,
fins,
funcionarcom um minimo de 3 metros de agua, abaixo
- Subsislema de
dos lranscutores,
referenda
-Subsislema de aquisi,ao de dad os,
Esle subsislema e
Esle subsislema a consliluido por uma
fundamenla lmenle
esla,aa de Irabalha HP-712 a que esla associado
constiluido por uma
um Ira,ador formaloA 1e de um pacole de soltware
girobussola e por uma
especifico com duas grandes componenles, a
unidade de referencia
aquisi,ao dos pacoles de informa,ao, fomecidos pelo
verlical.
Esles subsislema de deleC\'iio, e avisualiza,ao dos dados
equipamenlos fomecem
para permilir uma amilise local quer das coberturas
ao subsistema de
quer da eslrulura do fundo, Pode ser complelado por
delec,ao
0
seftware de visualiza,ao de imagens de senar, ficando
comporlamenlo da
com uma capacidade exIra de visualiza,;;o de
embarca~ao quer em
imagens que podem fomecerinforma,aocomplementar
lermos de direCl'ao da
da eslrulura da lundo e por software de analise de
proa, quer em lennos de
eslrulura do fundo com aspeclos semelhanles aos
comportamento com a obtidos por sismica ligeira.
ondula,ao, permilindo
-Subsislema de analise e Iralamenlo dos
assim obler aonent.,.o
dadas,
da cobertura laleral e
Esle subsislema e consliluido
compensar os dados do
essencialmenle por dois pacoles de software, sendo
efeilo da ondula,ao,
um para Iralamenlo dos dados propnamenle dilos e
Para proceder ao
oulro para asua manipula,ao, 0 pnmeiro Irala loda a
melhoramenlo desle
informa,ao, famecendo os dados em coordenadas
subsistema
foi
lridimensionais (X,Y~, 0 segundo usa aqueles dados
desenvolvida no IH
para produzir um modelo Indimensional de lerreno, a
UAM Coral em que se enconlra inslalado 0 n0550 sistema multifeixe
uma
aplica,ao
partir do qual conslr6i a balimelna da area, podendo
Tal como nootros ramos da dencia, lamb8m
informatica que permite fornecer a unidade de
assim ser efectuada uma representayao do fundo,
na area hidrograficase lem acompanhado aevolu,ao
referencia a intorma~ao da proa da embarcayao,
sobre suporte de papel ou pelicula, com 0 aspeclo
lecnol6gica, lendenle a complela automaliza,ao da
melhorando assim a sua resposta aos efeilos que as
dos levantamentos tradicionais. Esle sistema pode
recolhade dados hidrograficos, Esla evolu,ao lemvana,oesde proa lem sobre 0 fundonamenlo daquele
vir aser complementado com soft\"are que permite a
se dado quer pelo recurso a desenvolvimenlos de
sensor.
conslru,ao de musaicos de imagem sonar.
aplica,oes informalicas para explorar os
-Subsislema de velocidade de propaga,ao
osislema enconlra-se inslalado abordoda
equipamenlos, quer se Irale dos mais recenles e do som na agua,
UAM "Coral" lendo esla embarca,ao sido adaplada,
lecnicamenle avan,ados quersejam os ja mais idoses
ESle
subsislema
quer no que diz respeito aos
e consequentemente menes avan((ados, quer pelo
espa,as inlenores quer no que
destina-seaoblen,aodeumperfil ~~~Ei;
recurso a aquisi,ao de sislemas complelos, que
dis respeilo a sislemas
de velocidade de propaga,ao do ~
induem quer 0 equipamenlo hidrografico propnannenle
sam na agua em fun gao da
auxiliares de produ,;;o de
dilo quer os conjunlos de software, capaz de adquinr
prafundidade,
Pode
energia eleclrica 12 e 24 Voll
eIralar os dados resullanles,
adicionalmenle ler um pertil de
DC e 220 Voll ac, Foi ainda
exemplo mais significalivo da evolu,ao
lemperaluar que nao lem
equipada com urn sistema
tecnol6gica, na area da hidrografia, e a recenle
aplica,ao ao nivel desle sislema,
aut6nomo de ar condicionado,
aquisi,aode um sislema mullileixe capaz de, apenas
Os dados de velacidade de
que funciona com 0 recurso a
numa passagem, cobnr uma faixa de fundo do mar
propaga,ao do som na agua saa
aguadomar,
que pode ler uma largura ale cerca de 7 vezes a enviados ao susbsislema de
osislema lem eslado a
profundidade, dependenle do melodo que se ulilize,
delec,ao, alraves de urn pequeno
ser usado numa fase
Esle sislema e consliluido essencialmenle pelos
programa desenvolvido no IH,
experimental sendo os
seguinles subsislemas:
Estes dadas permttem aosislema
resullados obtidos salislalonos,
-Subsislema de posicionamenlo,
efectuar as correcgoes das
Espera-se que 0 sistema venha
Esle subsislema e consliluido por um
profunddades medidas,
alrazer ahidrografia portuguesa
sislema de posicionamenlo (GPS dilerencial ou
Subsislema de
um avan,o lecnologico de um
Irisponder). por um compulador portalil e por um
delec,ao,
impacte semelhante ao que a
programa desenvoMdo no InstiMo Hidrografico, Esle
Esle susbsistema e a
ulililO,ao de compuladores
programa faz a aquisi,ao da posi,ao, lomecida pelo
parte fundamenlal do sislema,
Irouxe no inicio dos anos 80.
sistema de posicionamento, efectua urn tralamento
Abilio ~\a!ias (1' Ten.)
sendo constituido por uma senda
que permile efecluar 0 guiamenlo da embarca,ao e mullifeixe Simrad EM-9S0, 0 ~t,~o1:,:,:ra;~~"da'UAI" ' C:6r3lIerriQu~
prepara urn pacole de informayao que envia ao
alcance deste ~stema pode a1ingir se ve 0 transdutor
subsislema de delec,ao do fundo,
os 400 melros de profundidade, inslalado

.
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Gente CO do coso

Augusto Teixeira
Pereira

REFORMADOS DESDE MARC;:O 1996

Admissao em: 01·07·966

Reforma em: 18-03-996

Francisco Manuel
Prates Calisto
Admissao em: 20-04-966

Reforma em: 01-04-996

Julio Duarte Ferreira
Cunha
Admissao em: 15-04-977

Reforma em: 13-05-996

Palmira Gonyalves
Barbosa
Admissao em: 21-12-971
Reforma em: 09-07-996

Vitor Silva Oliveira
Admissao em: 31-08-970
Reforma em: 05-08-996

Ventura Dias
Admissao em: 02-04-962
Reforma em: 05-08-996

Estava previsto neste numero
do HIDROMAR falardo Ventura e do
Sarg. Nascimento.
Quando estavamos a falar com
o Sr. Ventura e recordavamos as
muitas historias, de que a sua vida e
rica, ficamos a saber que ele estava
de safda. la gozar a sua reforma. Mas
.. . entretanto descobrimos que 0
Jaime tambem se tinha reformado.
Por descargo de consciEmcia fomos
ver se mais alguem se tinha reformado
desde que tinhamos iniciado a
publicayao do HIDROMAR.
Havia muito mais pessoas que
tin ham ido gozar a sua reforma.
Para que a sua passagem nao
seja esquecida aqui fica testemunho
de todos quantos, ja fazendo parte da
mobilia, foram descansar na paz de
nao ter um horario para cumprir, e
poder, agora, desfrutar do seu tempo
para fazer todas aquelas pequenas
coisas, que sempre quiseram fazer,
mas para as quais nunca havia tempo.
o Sr Pereira foi 0 primeiro.
Estava ultimamente nos Serviyos de
Transportes mas foi nas oficinas do
S. Oficinais que passou a maior parte
do tempo que esteve entre nos.
o Sr Calisto percorreu alguns
dos serviyos do IH e estava no Serviyo
de Alimentayao quando se retirou.
Vimo-Io muita vezes a receber 0
dinheiro dos cafes durante os ultimos
tempos.
Tecnico Cunha foi durante
anos presenya permanente nas
recolhas de amostras de sedimentos
do fundo na area da Geologia. Dele
sao algumas tecnicas que ainda se
iraQ usar por alguns anos. 0 seu
esforyo valeu-Ihe 0 um louvor em 1987
dado por DT que DG considerou dado
porele.
A D. Palmira, que vimos nos
seus tempos de mais menina a
descascar favas no numero anterior,
trabalhou na cozinha, na Iimpeza dos
diversos serviyos e deixou no IH 0 seu
filho, 0 Carlos Gomes.
A seguir foi 0 Sr. Vitor Oliveira,
que ainda colabora connosco quando
e necessario e prestou serviyo nas
Artes Gnificas.
No mesmo dia reformou-se 0
Ventura. 0 motorista do Director Geral

o

Jaime da Silva Ferreira
Admissao em: 02-03-964

Reforma em: 16-08-996

Maria Esperanya de
Jesus Martins Luis
Admissao em: 09-05-973
Reforma em: 02-09-996
PALAVRASCRUZADA$
Solu~iio do Problema Ntl
Horizontals: 1. GOUVEIA.2. ARA, CRI.3. ASSAM, TASCAA.
sA, PI,IR, 11.5. MAR, PAA.S. VA,IV.7.CAT,SOS, SEM.a.OAE,
CAO.9. ARI, VDS, ADI.10. VEA, IMO,ROR.11. ARADA.

BRASA.
Verticais: l . DeASO, COAVA.2. SA, VARRER.3. GAs,
MATEIRA.4. ORAPA.5. UAM1RIS.6. OM.7. ECTIPQS.8.

IRARA9. AIS, RISCARA.10. CJ, VEAOOS,'1 , REAlS, MOIRA.
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- e foi-o de sete directores gerais - que
antes de vir para 0 IH este na industria
de panificayao. Foi af responsavel pela
introduyao do Bolo Rei feito em
padarias. Numa recente visita ao IH
de antigos Directores Gerais foi
interessante ver a alegria demonstrada
no rever de pessoas que partilharam
tantas horas e situayoes. 0 seu
esforyo valeu-Ihe cinco louvores e a
Medalha de Merito Naval de 4' classe.
Depois do Sr. Ventura saiu 0
Sr. Jaime. Figura discreta, ele foi 0
responsavel pela fotografia da CN por
muitos anos. Deixou escola e isso e
sempre de valor. Veio para 0 IH quando
a fotografia ainda era algo das bruxas
e viu-a crescer tendo acompanhado
as suas diversas fazes - chegou a tirar
fotografias com a maquina
panoramica que utilizava placas de
vidro e foi adquirida pelo depois Aim
Americo Tomaz - ate hoje em que as
peliculas saiem directamente de um
computador a medida exacta.
Tambem ele foi louvado pelo seu
trabalho e condecorado com a
Medalha de Merito Naval de 4' classe.
A D. Esperanya foi a que se
reformou mais recentemente e nao
mais veremos 0 seu sorriso meio
!imido por detras da janela da cozinha.
Limpou aquilo que sujamos para que
pudessemos continuar. 0 DA louvoua pelo seu trabalho em 1987.
Foram muitos. Deixam
seguramente saudades, mas nao os
esqueceremos e vamos, com certeza,
ve-Ios de visita de vez em quando.
Gozem em paz a vossa
reforma e nao esqueyam a casa que
foi, e e, vossa.
Jose Aguiar

Aconteceu-me ...
e pode acontecer-Ihe a sL
Outro dia tive urn luro no meio da cidade.
Tudo bern. Com a rapidez de quem sabe 0 que esta
a lazer ooloquei 0 macaoo, soltei as porcas do pneu
lurado e lui buscar 0 pneu sobressalente.
SURPRESA. 0 pneu que tinha era velho, com
barrigas e pronto a rebentar ao primeiro toque.
Numa qualquer ida a uma olicina alguem
trocou 0 meu pneu novo por urn velho.
Poucos de nos verificam 0 pneu que 113m
mas pareee ser algo afazer quando usamos oficinas
de ocasiao. Isto partindo do principio que as que sao
naSSDS fornecedores normais naD nos fanamuma

caisa deslas.
Acautele-se porque aconteceu-me a mim e pode ....
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surpreendido com 0 programa
desenvolvido na Cartografia Nautica
para a actualiza9ao automatica de
cartas.
No fim da visita 0 CEMA italiano
assinou 0 livro de honra do Instituto
na Biblioteca onde teve oportunidade
de esc larecer as duvidas que
porventura ainda tivesse.
Como ja nos vimos a habituar
a sala da Antiga Cozinha nao deixou
de impressionar os visitantes pela sua
beleza e esplendor.

o

Instituto foi visitado pelo
Chefe do Estado Maior da Armada
Italiana - Almirante Angelo Mariani que
se fazia acompanhar pelo ClAim
Roberto Cesaretti, seu chefe de
gabinete e pelo CFR Gianmaria
Gambacorta.
Durante a sua visita 0 Aim .
Mariani foi recebido pelo Almirante
Director Geral - V/Alm Cavaleiro de

Ferreira que teve oportunidade de
apresentar 0 IH nas suas facetas
gerais e tendo depois visitado as
Divis6es de Cartografia Nautica e de
Oceanografia.
A visita mostrou ser de agrado
do Aim Mariani que interessadamente
fez perguntas sobre as diversas
materias que Ihe foram apresentadas
e que se mostrou particularmente

,

:7Ilbum de !}(ecordaroes ...
Os anos passaram, e foram alguns, mas
este grupo de colegas esta na mesma. 0
local e 0 antigo bar onde se tomaram blcas
e se conversou durante alglilns anos. QU$
o tempo continue a ser simpatico.

